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 41-02 41-41 41-41 11 – 11 8 – 11 ساعت

  اخالق ٍ ترتیت اسالهی)ترادر( اخالق ٍ ترتیت اسالهی)خَاّر( آًاتَهی آًاتَهی شنبه

  کاهپیَتر آزهایطگاُ زیست ضٌاسی آزهایطگاُ زیست ضٌاسی زیست ضٌاسی یکشنبه

 )دٍگرٍُ(8-9ٍ9-11 دوشنبه

 آزهایطگاُ فیسیک ػوَهی

  )ترادر(1اًذیطِ  )خَاّر(1اًذیطِ  

  سه شنبه

 هْارتْای زًذگی

    

    زتاى پیص داًطگاّی فیسیک ػوَهی چهارشنبه

      پنج شنبه

 

 مذرس يا مذرسيه                                واحذ عملي واحذ وظري تعذاد واحذ وام واحذ درسي                                 كذ درس مشخصه درس

111 

111 

 )خَاّر( هحوذجَاد قرُ خاًی - 1 1 1اًذیطِ اسالهی                                  44999141

 )ترادر( هحوذجَاد قرُ خاًی

 خاًن دکتر ًَدُ - 1 1 زتاى پیص داًطگاّی                                  44999117 1

 خاًن دکتر ػرب - 1 1 فیسیک ػوَهی                              7714111 1

 خاًن دکتر ػرب 1 - 1 آزهایطگاُ فیسیک ػوَهی                               7714111 3

 دکتر تادلی - 1 1 آًاتَهی ًظری                                7714113 4

 تادلیدکتر  1 - 1 آًاتَهی ػولی                                                   7714115 5

 دکترصذیقِ حسیٌی 1 1 3 زیست ضٌاسی سلَلی ٍ هلکَلی                                       7714116 6

 دکتر تٌْام پَر-آقای قذض هفیذی - 1 1 کاهپیَتر                            7714117 7

111 

113 

 )خَاّر(حاج آقا حسیٌی کَّستاًی - 1 1 اخالق ٍ ترتیت اسالهی                                44999116

 )ترادر( حاج آقا حسیٌی کَّستاًی

 حاهذ زاّذ - 1 1 هْارتْای زًذگی                            44999161 8

  3 16 19 جوغ                    

 

 مهر و امضاء آمىزش
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 تیَضیوی تیَضیوی شنبه

 

  آزهایطگاُ تیَضیوی آزهایطگاُ تیَضیوی

   ترهیٌَلَشی پسضکی ایوٌی ضٌاسی پسضکی گرٍُ اٍلهیکرٍب آزهایطگاُ  یکشنبه

 31/11-14 هیکرٍب ضٌاسی دوشنبه

 )خَاّر(1ترتیت تذًی 

  فرٌّگ ٍ توذى )خَاّر( فرٌّگ ٍ توذى )ترادر(

   آزهایطگاُ ایوٌی ضٌاسی آزهایطگاُ ایوٌی ضٌاسی ضٌاسی پسضکی ایوٌی سه شنبه

  ادتیات فارسی چهارشنبه

 (11-11آزهایطگاُ هیکرٍب گرٍُ دٍم)

 

  ادتیات فارسی

 )ترادر( 1ترتیت تذًی 

 

      پنج شنبه

 

 مذرس يا مذرسيه                                واحذ عملي واحذ وظري تعذاد واحذ وام واحذ درسي                                 كذ درس مشخصه درس

 دکتر زارع - 3 3 ادتیات فارسی                            44999114 111

118 

119 

 )خَاّر(هصیة ػثاسی - 1 1 فرٌّگ ٍ توذى اسالم ٍ ایرى                        44999157

 )ترادر(هصیة ػثاسی

 دکتر جَضقاًی - 3 3 تیَضیوی ػوَهی                           7714118 9

 دکتر جَضقاًی  1 - 1 آزهایطگاُ تیَضیوی ػوَهی                            7714119 11

 دکتر قائوی - 1 1 هیکرٍب ضٌاسی ػوَهی                       7714111 11

 دکتر اردتیلی 1 - 1 آزهایطگاُ هیکرٍب ضٌاسی ػوَهی                      7714111 11

 خاًن تٌی کریوی - 1 1 هتَى اًگلیسی ٍ ترهیٌَلَشی پسضکی                     7714111 13

 دکتر سیٌِ سپْر - 3 3 ایوٌی ضٌاسی پسضکی                    7714113 14

 دکتر سیٌِ سپْر 1 - 1 آزهایطگاُ ایوٌی ضٌاسی پسضکی                        7714114 15

113 

114 

 )خَاّر(خاًن کاردل 1 - 1 1ترتیت تذًی                   44999119

 )ترادر(آقای هحوذی

  5 15 11 جوغ                    

 

 مهر و امضاء آمىزش
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  1اًگل ضٌاسی شنبه

 آزهایطگاُ اًگل ضٌاسی

 

 آزهایطگاُ اًگل ضٌاسی

  

  تفسیر هَضَػی)ترادر( یکشنبه

  شیفارهاکَلَ

   آزهایطگاُ قارچ ضٌاسی

  1آزهایطگاُ خَى ضٌاسی 1آزهایطگاُ خَى ضٌاسی  1خَى ضٌاسی  دوشنبه

 ّفتِ اٍل( 8)ایوٌی ٍ حفاظتاصَل  ّفتِ اٍل ٍ دٍم( 8قارچ ضٌاسی) سه شنبه

 ّفتِ دٍم(                 8شًتیک پسضکی )                         

 

 

 1آزهایطگاُ تیَضیوی پسضکی

 

  تفسیر هَضَػی)خَاّر(

 1تیَضیوی پسضکی  هایطگاُآز 1تیَضیوی پسضکی  آهارحیاتی چهارشنبه

 

  

      پنج شنبه

 

 مذرس يا مذرسيه                                واحذ عملي واحذ وظري تعذاد واحذ وام واحذ درسي                                 كذ درس مشخصه درس

 دکتر جَضقاًی  - 1 1 1تیَضیوی پسضکی                           7714136 16

 دکتر جَضقاًی  1 - 1 1آزهایطگااُ تیَضیوی پسضکی                    7714137 17

 دکتراحوذی - 1 1 اصَل ایوٌی ٍ حفاظت در  آزهاضگاُ                          7714138 18

 هٌْذض قٌثری-دکتر جرجاًی - 1 1 )تک یاختِ ٍ حطرُ ضٌاسی(1اًگل ضٌاسی                         7714139 19

 هٌْذض قٌثری-دکتر جرجاًی 1 - 1 1آزهایطگاُ اًگل ضٌاسی                      7714141 11

 دکتر حسیٌی-دکتر ًیک ًصاد - 1 1 قارچ ضٌاسی پسضکی                         7714134 11

 دکتر حسیٌی-دکتر ًیک ًصاد 1 - 1 آزهایطگاُ قارچ ضٌاسی پسضکی                      7714135 11

 دکتر حجتی - 1 1 1خَى ضٌاسی                   7714148 13

 دکتر حجتی 1 - 1 1آزهایطگاُ خَى ضٌاسی                    7714149 14

 دکتر تازیکی - 1 1 فارهاکَلَشی                  7714145 15

 ػلی اکثر صفار هقذمدکتر -دکتر اٍالد ًثی - 1 1 شًتیک پسضکی                         7714117 16

 خاًن هْرتخص - 1 1 آهار حیاتی                          7714111 17

116 

661 

 )خَاّر(هَسی آیتی فر - 1 1 تفسیر هَضَػی قرآى                            44999154

 )ترادر(ػلی هحوذ حیذر سرلک

  4 16 11 جوغ                     
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    کارآهَزی در ػرصِ کارآهَزی در ػرصِ شنبه

    کارآهَزی در ػرصِ کارآهَزی در ػرصِ یکشنبه

    کارآهَزی در ػرصِ کارآهَزی در ػرصِ دوشنبه

    کارآهَزی در ػرصِ کارآهَزی در ػرصِ سه شنبه

    کارآهَزی در ػرصِ کارآهَزی در ػرصِ چهارشنبه

      پنج شنبه

 
 

 

 مذرس يا مذرسيه                                واحذ عملي واحذ وظري تعذاد واحذ وام واحذ درسي                                 كذ درس مشخصه درس

 گرٍُ 8 - 8 1کارآهَزی در ػرصِ                          7714411 18

  8 - 8 جوغ                   

 
 

 مهر و امضاء آمىزش
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 18-11 16-18 16-14 11-11 8 – 11 ساػت

 داًص خاًَادُ)خَاّراى( ضٌثِ

 داًص خاًَادُ )ترادراى(

 فارهاکَلَشی

 

  تکٌیک ّای آسیة ضٌاسی آهارحیاتی

   آزهایطگاُ فارهاکَلَشی 1اًتقال خَى  تفسیر هَضَػی)ترادراى( یکطٌثِ

   1تاکتری ضٌاسی پسضکی  دٍضٌثِ

 

  )خَاّراى(1ترتیت تذًی  آزهایطگاُ تاکتری ضٌاسی

  1آزهایطگاُ تاکتری  آزهایطگاُ َّرهَى ضٌاسی سِ ضٌثِ

 

  تفسیر هَضَػی )خَاّراى( 1آزهایطگاُ تاکتری 

 1آزهایطگاُ اًتقال خَى  َّرهَى ضٌاسی چْارضٌثِ

 

  1فیسیک حیاتی 

 )ترادراى(1ترتیت تذًی 

 

      پٌج ضٌثِ

 

 مذرس يا مذرسيه                                واحذ عملي واحذ وظري تعذاد واحذ وام واحذ درسي                                 كذ درس مشخصه درس

 خاًن هْرتخص - 1 1 آهارحیاتی                                7731119 19

 دکتر آررَّش 1 - 1 تکٌیک ّای آسیة ضٌاسی                                 7731111 31

116 

661 

 )خَاّراى(هَسی آیتی فر - 1 1 تفسیر هَضَػی قرآى                                 44999154

 )ترادراى(ػلی هحوذ حیذر سرلک

 خاًن دکتر ػرب - 1 1 فیسیک حیاتی                              7731111 31

 خاًن دکتر تازیکی - 1 1 فارهَکَلَشی ٍ سن ضٌاسی                               7731111 31

 خاًن دکتر تازیکی 1 - 1 آزهایطگاُ فارهَکَلَشی ٍ سن ضٌاسی                          7731113 33

 دکتر اردتیلی-دکتر زهاًی - 1 1 1تاکتری ضٌاسی پسضکی                           7731114 34

 دکتر اردتیلی-دکتر زهاًی 1 - 1 1آزهایطگاُ تاکتری ضٌاسی پسضکی                            7731115 35

 دکتر آیت الْی - 1 1 1اًتقال خَى                                7731118 36

 دکتر آیت الْی 1 - 1 1آزهایطگاُ اًتقال خَى                           7731119 37

 دکتر جَضقاًی  - 1 1 َّرهَى ضٌاسی                         7731116 38

 دکتر جَضقاًی  1 - 1 آزهایطگاُ َّرهَى ضٌاسی                       7731117 39

115 

114 

 )خَاّراى(خاًن هٌصَریاى 1 - 1 1ترتیت تذًی                       44999119

 )ترادراى(آقای هحوذی

661 

661 

 )خَاّراى(خاًن سَسي ًریواًی - 1 1 داًص خاًَاُ ٍ جوؼیت                      449999159

 )تراردراى(حاج آقا حسیٌی کَّستاًی

  7 13 11 جوغ             

 

 
 شمهر و امضاء آمىز
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    کارآهَزی کارآهَزی        شنبه

    کارآهَزی کارآهَزی یکشنبه

    کارآهَزی کارآهَزی دوشنبه

    کارآهَزی کارآهَزی سه شنبه

    کارآهَزی کارآهَزی چهارشنبه

    کارآهَزی کارآهَزی پنج شنبه

 

 

 

 مذرس يا مذرسيه                                واحذ عملي واحذ وظري تعذاد واحذ وام واحذ درسي                                 كذ درس مشخصه درس

 گرٍُ                       11 - 11 کارآهَزی                    7731411 41

  11 - 11 جوغ             

 

 
 مهر و امضاء آمىزش

 

 

 


